
Umowa uaktywniająca

Zawarta na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 
235)

Zawarta w…………………………………….w dniu………………….………….. pomiędzy ……………………………………….. 

zam. ……………………………………………legitymują się dowodem osobistym (numer i seria) ………………….…,  
oraz PESEL…………………………… zwaną dalej Zleceniobiorcą (Niania), 

a …………………………………legitymującą/ym się dowodem osobistym o serii i numerze ……………………….. 
PESEL…………………………,

oraz

………………………………… legitymującą/ym się dowodem osobistym o serii i numerze …………………………. 
PESEL …………………………, zam. ………………………………………………………………………………………………………….., 
zwanymi dalej Zleceniodawcą (Rodzicami),

1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprawowanie opieki  przez Zleceniobiorcę (Nianię) nad 
dzieckiem/dziećmi w wyznaczonym w umowie miejscu i czasie. 

2.

Dzieci objęte opieką Zleceniobiorcy

Zleceniodawca (Rodzice) zleca zleceniobiorcy (Niana) opiekę nad dzieckiem/dziećmi: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Miejsce i czas sprawowania usługi

Opieka nad dzieckiem/dziećmi sprawowana będzie przez Zleceniobiorcę (Niana) przez …..

dni w tygodniu, w dniach: ………………………………………. . Wyznaczone godziny sprawowania opieki 

od ……… do ………. . Miejsce wyznaczone do sprawowania opieki  (adres)……………………………………

jest miejscem zamieszkania Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy. 



4.

Obowiązki Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi według 
wskazówek Zleceniodawcy (Rodzica), tak aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo. 

2. Zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej

3. Organizowanie zajęć wychowawczych i edukacyjnych dostosowanych do wieku i rozwoju 
dziecka. 

4. Podawanie dziecku posiłków zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. 

5.

Wysokość wynagrodzenia i sposób wypłaty

Wynagrodzenie miesięczne za sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi na warunkach określonych 
w umowie przysługuje Zleceniobiorcy w kwocie………… zł brutto. Wynagrodzenie zostanie wypłacane 
do 10 dnia każdego miesiąca z dołu gotówką lub na konto o numerze 
…………………………………………………………..

W przypadku jeśli Niania nie będzie mogła sprawować opieki nad dzieckiem/dziećmi wynagrodzenie 
zostanie proporcjonalne zmniejszone. 

6.

Czas trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od………………….. do ………………….. . Zarówno Zleceniodawca, jak i 
Zleceniobiorca mają prawo rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na 
piśmie. W przypadku naruszenia zasad umowy może być ona rozwiązana ze skutkiem 
natychmiastowym.

7.

 Ustalenia dodatkowe

Umowa została sporządzona w dwóch takich samych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca (Rodzice) zobowiązuje się do zgłoszenia  Niani do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Zleceniobiorca oświadcza, że przystępuje/ nie przystępuje do dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego. 

Zleceniodawca oświadcza, że spełnia warunki zawarte w w art. 51 ustawy o opiece nad dzieckiem do 
lat 3 z dnia 4 lutego 2011. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego.

Podpisy Rodziców                Podpis Niani


